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Nekrologium. Księża diecezji krakowskiej zmarli 
w latach 1749-1810, oprac. Jan Szczepaniak, 

Kraków 2010, ss. 292

Publikacja zawiera zestawienie duchowieństwa parafialne-
go z diecezji krakowskiej w latach 1749-1810. Nazwiska, ułożone 
w kolejności alfabetycznej, obejmują przede wszystkim plebanów, 
prepozytów, wikariuszy, kanoników, prebendarzy itp. Katalog w pier-
wotnym zamyśle miał obejmować całość duchowieństwa krakow-
skiego w latach 1749-2008 ale ze względów objętościowych wykaz 
osób został podzielony na trzy części. Obecne wydanie stanowi część 
pierwszą. Większość informacji zaczerpnięto z materiałów znajdu-
jących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Każda 
jednostka zawiera nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia oraz 
śmierci, a także datę święceń kapłańskich. Do każdej informacji 
biograficznej dołączono odnośnik źródłowy. Publikację uzupełnia 
indeks nazwisk sporządzony według daty śmierci. 

Madonna z puszczy. Sanktuarium Matki Bożej 
Patronki Leśników, Pani ziemi kolbuszowskiej 

w Ostrowach Tuszowskich, red. Edward Gigilewicz, 
Waldemar Pałęcki, ks. Sławomir Zych, Kolbuszowa 

2012, ss. 228

Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizo-
wanej 14 kwietnia 2012 r. przez Instytut Leksykografii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lasy Państwowe oraz 
parafię Ostrowy Tuszowskie. Wystąpienia uczestników zestawiono 
w trzech działach. W dziale pierwszym: Las w kulturze duchowej 
znalazły się artykuły Edwarda Gigilewicza, Drzewo i las w symbolice 
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maryjnej oraz Edwarda Marszałka, Leśne kapliczki w Puszczy San-
domierskiej jako znaki wiary. W kolejnym dziale: Z dziejów parafii 
wydrukowano referaty w kolejności: Katarzyna Geryn, ks. Sławo-
mir Zych, Wieś i parafia na przestrzeni wieków; Robert Sawa, Akt 
lokacyjny wsi Sławogóry; Wojciech Mroczka, Społeczeństwo parafii 
Ostrowy Tuszowskie w świetle akt metrykalnych z lat 1670-1772; 
Krzysztof Haptaś, Proboszczowie parafii w Ostrowach Tuszowskich 
doby zaborów i II Rzeczypospolitej; Robert Zapart, Związki ks. Domi-
nika Litwińskiego (1898-1977) z Polskim Państwem Podziemnym; Jan 
Marian Włodek, Jan Zdzisław Włodek (1885-1940), kolator parafii 
Ostrowy Tuszowskie; Marian Piórek, Wybrane aspekty działalno-
ści konspiracyjnej Wojciecha Lisa (1913-1948). W ostatnim dziale 
zatytułowanym Sanktuarium znajdują się artykuły: Elżbiety Maty-
aszewskiej, Wizerunek Madonny z Puszczy jako przykład recepcji 
na ziemiach polskich typu ikonograficznego Matki Bożej Śnieżnej; 
Bartosza Walickiego, Dzieje kultu Madonny z Puszczy; Marii Zuch, 
Pielgrzymki leśników do sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich; 
Waldemara Pałęckiego, Tytuły i metafory maryjne w liturgii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny po soborze trydenckim; ks. Zbi-
gniewa Krzyszowskiego, Eklezjalny wymiar koronacji wizerunków 
maryjnych. Publikację uzupełnia wykaz ilustracji.

Ks. Mieczysław Wolanin, Pozaliturgiczna działalność 
ewangelizacyjna w parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Nowej Dębie w latach 1985-2007, Nowa Dęba 2011, 

ss. 432

Drukowana rozprawa doktorska podejmuje problem funk-
cjonowania parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. 
Autor skupia się przede wszystkim na tych sferach życia parafii, 
które egzemplifikują obraz życia religijnego wiernych oraz ukazują 
rolę duchowieństwa w rozwoju świadomości religijnej członków 
wspólnoty parafialnej dwóch ostatnich dekad. Rozdział pierwszy 
wyjaśnia pojęcia związane z przekazywaniem treści ewangelicznych 
odwołując się do tradycji biblijnej i nauczania Kościoła. W rozdziale 
drugim Autor opisał dzieje miejscowości Dęba oraz pierwszej parafii 
założonej w roku 1957. W odrębnym paragrafie dokonał analizy życia 
religijnego w parafii. Przedmiotem rozdziału trzeciego i czwartego 
są formy działalności duszpasterskiej duchownych oraz laikatu 
w parafii w aspekcie nauczania ewangelicznego wiernych oraz sa-
morealizacji w różnego rodzaju wspólnotach religijnych.


